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KORZÁR, košický denník 

Z absolventov si nájdu prácu najskôr medici 

 

Aktívne si hľadať prácu počas štúdia sa oplatí. Najvyššiu šancu zamestnať sa totiž máte do 3 
mesiacov od skončenia školy. Potom to už ide pomalšie. Vyplýva to z prieskumu 
zamestnanosti absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). 

KOŠICE. Vyše 3 800 absolventov UPJŠ z 2011 a 2012 preskúmal Najvyšší kontrolný úrad z 
hľadiska ich zamestnanosti po skončení štúdia. Údaje vychádzajú zo Sociálnej poisťovne. 
Celkovo za univerzitu zistili najlepšiu uplatniteľnosť absolventov do troch mesiacov od 
ukončenia štúdia. 

V roku 2011 sa do troch mesiacov zamestnalo najviac absolventov Lekárskej fakulty, 
najmenej z Fakulty verejnej správy. 

O rok neskôr zvíťazila opäť Lekárska fakulta a na chvoste sa ocitli mladí právnici. Až 22,5 % 
absolventov však Sociálna poisťovňa neevidovala (to sú niektorí živnostníci, dobrovoľne 
nezamestnaní alebo odídení do zahraničia). 

Rastie počet pracujúcich študentov  

Zaujímavý je aj podiel pracujúcich ešte počas vysokoškolského štúdia. V roku 2011 ich bolo 
najviac na Filozofickej fakulte, až 8,6 % a najmenej na Právnickej, iba 0,4 %. O rok na to 
pracoval počas štúdia už každý piaty právnik a iba 5%medikov. 

Údaje ale nehovoria o tom, ako dlho absolventi v danej práci zotrvali ani či zodpovedala ich 
vzdelaniu. 

Lenka z Fakulty verejnej správy najprv len brigádovala. „Po roku od promócií ma vzali do 
obchodného centra aj nastálo, kde som doteraz. Nie je to to, čo som vyštudovala, ale som 
spokojná.“ 

Jana z Prírodovedeckej fakulty dostala titul pred dvoma rokmi. 

„Našla som si prácu pol roka po škole, ale už v nej nepracujem. Medzitým som mala ďalšiu, 
kde som skončila a teraz sa snažím rozbehnúť si vlastné podnikanie. Nič z toho ale nesúvisí 
s tým, čo som študovala.“ Nezamestnaných výrazne pribudlo Časť vyhodnocovaných 
študentov už pracovala počas vysokoškolského štúdia, pričom v roku 2012 mal tento trend 
rastúci charakter. 

Výsledky z roku 2013 ešte nie sú známe, keďže zatiaľ neubehlo 12 mesiacov od skončenia 
štúdia týchto absolventov. Ale už teraz je isté, že celoslovenskú nezamestnanosť na jeseň 
2013 dvihli najmä absolventi škôl, ktorých na úradoch práce pribudlo 13,4–tisíc o proti 8,2–
tisícom v roku 2012. 


